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3. května 2020

4. neděle velikonoční

1. čtení: Sk 2, 14a.36–41
Mezizpěv: Žl 23

2. čtení: 1 Petr 2, 20b–25
Evangelium: Jan 10, 1–10

fr. Blažej Matusiak OP

Toto je sen každého faráře. Tři tisíce nově pokřtěných! Sen kaž-
dého kazatele: pozorní posluchači, hluboce zaujatí slovem. A nejen 
to, ale i: kladou správnou otázku. Co máme dělat? Chtějí Boží slovo 
nejen poslouchat, ale i konat. Jsou ochotni stavět na skále. 

Petrovo kázání jako recept na úspěch? Ne, nejde tady o úspěch, 
nýbrž o princip hlásat Krista, a to ukřižovaného. Jádro evangelia je 
toto: onen nevinný člověk zabitý na kříži je Mesiáš. Ten, který se 
zdá obětí okolností a lidské zloby, je tím, kdo sám sebe obětoval 
za každého člověka, spravedlivý za nespravedlivé. Vynesl na dřevo 
kříže všechny naše hříchy, včetně odmítnutí a zabití jediného spra-
vedlivého. Na kříži usmrtil hřích světa. 

Kdo je ten člověk z kříže? Lékař, který nás uzdravuje svými 
ranami. Beránek, který se stal obětí za celý hřích světa. Beránek, 
který snímá hříchy a daruje nám pokoj. Dobrý Pastýř, který vede 
své ovce po správných cestách, k vodám odpočinku a pastvinám 
občerstvení. Tento Pastýř zná cestu vedoucí temnotou rokle, tem-
notou smrti. Sám ji prošel, on, vítěz nad smrtí, a proto ukazuje 
cestu těm, kteří jdou v jeho šlépějích. Syn Boží a Syn člověka, 
Pastýř a Beránek, Pán a Bratr. 

Všichni jsme bloudili jako ovce, každý si šel vlastní cestou. (Iz 53, 6) 
Tato Izaiášova slova malebně zpracoval Händel v Mesiášovi. 
Krásná hudba skrývá v sobě hrůzu z pokračování špatnou cestou, 
daleko od Boha, daleko od bratří a sester. Tato hrůza pojala Pet-
rovy posluchače, a proto se ptají na cestu. Tak co dělat? Umřít hří-
chu a začít žít Kristovým Duchem. Petr ukazuje krásnou harmonii 

svátostného a morálního rozměru života. Ve křtu je nám darován 
Duch svatý a milost, abychom žili v Kristu. Máme pokračovat 
v Kristových šlépějích. Není to bezmyšlenkovitá honba za stádem. 
Kristovy stopy jsou jeho slova i skutky. Následovat Krista zna-
mená přijímat pravdu těchto slov a skutků, přes všechny překážky 
pokračovat na cestě konání podle nich, a tak nechat proměnit své 
myšlenky a city podle Ježíšova srdce.


